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1.1 PŘEDMĚT POSOUZENÍ

Předmětem posouzení je „Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města 

Přerova pro období 2014–2020“. Předkladatelem a zpracovatelem této koncepce je Statutární město 

Přerov. 

Dle závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu Olomouckého kraje - Odboru životního prostředí a 

zemědělství  - č.j. KUOK 77694/2014 – ze dne 22.8.2014 k této koncepci mim jiné vyplývá, že:

„Stanovisko, že uvedená koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 

významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti, bylo vydáno orgánem ochrany přírody dne 1. 7. 2014 (č.j. KUOK 62855/2014).“

„Jelikož orgán ochrany přírody Krajského úřadu Olomouckého kraje ve svém stanovisku podle §45i 

odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o ochraně přírody a krajiny“) ze dne 1. 7. 2014 (č.j. KUOK 62855/2014) nevyloučil významný 

vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 

podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle 

§45h a §45i zákona o ochraně přírody a krajiny. V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda 

koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti.“

Tento závěr vychází ze stanoviska orgánu ochrany přírody, konkrétně Krajského úřadu Olomouckého 

kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství – Oddělení ochrany přírody, ve kterém bylo 

konstatováno, že „Nelze vyloučit, že uvedená koncepce může mít samostatně nebo ve spojení s jinými

koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti.

Zdůvodnění: Předmětem posouzení je koncepce „Strategický plán územního a ekonomického rozvoje 

statutárního města Přerova pro období 2014-2020“ Hlavním výstupem koncepce bude návrhová část, 

která bude určovat směr rozvoje města v budoucnu. Do katastru města Přerova zasahuje evropsky 

významná lokalita CZ0714082 Bečva – Žebračka. Zaujímá tok řeky Bečvy od Hranic až k Lipníku nad 

Bečvou a dále tok Strhanec až k severovýchodnímu okraji Přerova se zachovalými komplexy převážně 

lužních lesů v nivě řeky Bečvy, jež jsou soustředěny na území národní přírodní rezervace Žebračka v k. 

ú. Přerov. Předmětem ochrany jsou dva typy přírodních stanovišť (dubohabřiny a smíšené lužní lesy) 

1. ÚVOD
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a tři evropsky významné druhy (hrouzek Kesslerův, kuňka ohnivá a velevrub tupý). Její rozloha činí 

asi 288 ha. Po seznámení se s předloženými podklady orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že nelze 

vyloučit, že některá navrhovaná opatření mohou svou věcnou povahou či umístěním mít potenciál 

způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany výše 

uvedené lokality soustavy Natura 2000. Jedná se například o opatření v rámci priority 1.1 Podpora 

podnikání (příprava vhodných investičních ploch k podnikatelským aktivitám), 2.1 Rozvoj dopravní 

infrastruktury, 2.2 Rozvoj environmentální a technické infrastruktury (realizace protipovodňových 

opatření na území města).

Předmětem posouzení jsou především opatření uvedené v koncepci, kterými jsou naplňovány 

stanovené specifické cíle. Opatření jsou nejvíce konkrétními záměry, které jsou předmětem hodnocení 

koncepce z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000. 

1.2 CÍL HODNOCENÍ 

Posouzení vlivu návrhu koncepce Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního 

města Přerova pro období 2014–2020 na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je samostatnou částí vyhodnocení vlivu této 

koncepce na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí ve 

znění pozdějších předpisů. 

Cílem naturového hodnocení bylo zjistit, zda koncepce, respektive opatření v ní uvedené, ne/mohou 

mít významně negativní vliv na soustavu Natura 2000, konkrétně na ptačí oblasti a evropsky 

významné lokality a na předměty ochrany v nich a celistvost těchto lokalit, které mohou být 

předloženou koncepcí dotčené.



Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020

5

1.3 POSTUP VYPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ

Zpracovatel posouzení spolupracuje se zpracovatelem koncepce od počátku projektu a podílel se 

přímo na zpracování analytické části strategie. V rámci zpracování této části byly provedeny také 

terénní průzkumy v území, kdy byl zjišťován také stav EVL na území města Přerova. 

Z toho vyplývá jak dobrá znalost území, tak i samotné strategie a geneze jejího vzniku. Výhodou 

tohoto postupu je možnost ovlivňovat podobu strategie již v průběhu jejího zpracování, a to především 

formou připomínek dílčích částí. Koncepce byla zpracována v průběhu let 2013 a 2014.

Zpracovatel rovněž zpracoval Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. 

Předložená koncepce rozpracovává vizi rozvoje města Přerov ve třech hlavních prioritních osách, které 

jsou dále rozděleny do sedmi priorit.

Implementační část dále obsahuje zásobník projektových záměrů, jenž je členěn podle jednotlivých 

prioritních os a priorit a obsahuje přehled připravovaných, plánovaných, zamýšlených nebo jiných 

potenciálních aktivit/projektů v období na roky 2014–2020. Nejedná se o konečný výčet, nýbrž se 

jedná o otevřený pracovní dokument, který bude průběžně aktualizován. Projekty obsažené v 

zásobníku nejsou předmětem hodnocení, avšak byly brány v potaz při hodnocení jednotlivých opatření 

obsažených v návrhové části. V případě naplnění požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů budou hodnoceny v rámci procesu EIA dle § 45i 

zákona o ochraně přírody a krajiny. Řada opatření také nemá konkrétní územní dopad, proto je jasné, 

že nebudou mít ani vliv na soustavu Natura 2000. 

Hodnocena byla tedy opatření uvedené ve strategii. Pouze u těch opatření, kde byl identifikován 

možný negativní vliv na soustavu Natura 2000, jsou více zohledněny a řešeny také podrobnější 

informace o dílčích konkrétních projektech uvedených v zásobníku projektů.

Naturové hodnocení vychází z textu předloženého návrhu koncepce, stanoviska příslušného orgánu 

ochrany přírody vydaných dle § 45i ZOPK a zpracování dalších odborných podkladů. Při hodnocení 

byla respektována „Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů“, jež byla vydána ve Věstníku 

MŽP v listopadu 2007.



Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020

6

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020 

bude představovat ucelenou koncepci usměrňující rozvoj města. Z hlediska obsahového je součástí 

strategického plánu města situační analýza (profil města), na základě ní je následně formulována 

návrhová část. Strategický plán bude jedním ze základních dokumentů spoluvytvářejícím rozvoj města 

v následném období do roku 2020, v některých dílčích oblastech pravděpodobně i delším. 

Návrhová část strategického plánu navazuje na poznatky získané z analytické části a vychází z potřeb 

daného území. Jejím cílem je stanovit žádoucí směr dalšího rozvoje města, definovat vizi a hlavní 

prioritní rozvojové oblasti, formulovat specifické cíle rozvoje a předpoklady jejich plnění a také blíže 

specifikovat opatření a konkrétní aktivity, s jejichž pomocí budou jednotlivé priority a cíle plněny. Pro 

návrhovou část je příznačné její hierarchické uspořádání, kdy se postupuje od relativně široce a obecně 

formulované rozvojové vize až ke konkrétnějším opatřením a projektům, a vzájemná logická 

provázanost jednotlivých kroků. Struktura návrhové části Strategického plánu je členěna na několik 

úrovní/stupňů:

• vize rozvoje města;

• prioritní osy;

• rozvojové priority a specifické cíle;

• opatření.

Jedná se o tyto:

Prioritní osa 1: Ekonomický rozvoj a podpora podnikání, vč. oblasti cestovního ruchu

Priorita 1.1: Podpora podnikání

 Opatření 1.1.1: Příprava vhodných investičních ploch k podnikatelským aktivitám

 Opatření 1.1.2: Poskytování informačních a poradenských služeb pro rozvoj podnikání, 

podpora partnerství a rozvoj spolupráce, podpora podnikatelských záměrů

 Opatření 1.1.3: Podpora inovační infrastruktury, transferu znalostí a technologií

Priorita 1.2: Rozvoj cestovního ruchu

 Opatření 1.2.1: Vznik nových zážitkových atraktivit, rozvoj a zatraktivnění stávajících 

turistických cílů a produktů cestovního ruchu

 Opatření 1.2.2: Péče o historické dědictví města a jeho využití pro potřeby cestovního ruchu

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONCEPCI
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 Opatření 1.2.3: Budování značky, marketingové aktivity a propagace města jako turistické 

destinace

 Opatření 1.2.4: Rozvoj zázemí a infrastruktury pro kongresovou a incentivní turistiku, 

zvyšování standardu a komfortu ubytovacích a stravovacích služeb

 Opatření 1.2.5: Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu

Prioritní osa 2: Dopravní, technická a environmentální infrastruktura

Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury

 Opatření 2.1.1: Zajistit kvalitní, bezpečné a kapacitní dopravní napojení města 

na transevropskou dopravní síť

 Opatření 2.1.2: Zlepšit dopravní prostupnost města pro všechny druhy dopravy na páteřní síti, 

zvýšit bezpečnost silničního provozu, zklidňovat dopravu na ostatní síti, řešit dopravu v klidu

 Opatření 2.1.3: Rozvoj kombinované dopravy

 Opatření 2.1.4: Podpora bezmotorové dopravy

 Opatření 2.1.5: Rozvoj veřejné hromadné dopravy a dopravní obslužnosti

Priorita 2.2: Rozvoj environmentální a technické infrastruktury

 Opatření 2.2.1: Realizace protipovodňových opatření na území města

 Opatření 2.2.2: Budování a modernizace technické infrastruktury a zajištění čistoty města

 Opatření 2.2.3: Zlepšování systému nakládání s odpady

 Opatření 2.2.4: Ochrana a výsadby zeleně ve městě a v okolní krajině

 Opatření 2.2.5: Rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů a kvality života

Priorita 3.1: Rozvoj lidských zdrojů

 Opatření 3.1.1: Rozvoj kvalitní a kapacitně dostačující sítě vzdělávacích institucí na území 

města

 Opatření 3.1.2: Podporovat soulad nabídky a poptávky na trhu práce

 Opatření 3.1.3: Podpora zaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst se zaměřením na 

rizikové skupiny na trhu práce

Priorita 3.2: Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel

 Opatření 3.2.1: Rozšíření kapacity, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucí 

k sociální inkluzi

 Opatření 3.2.2: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví
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 Opatření 3.2.3: Prevence kriminality a sociálně patologických jevů, zvýšení bezpečnosti 

obyvatel města

 Opatření 3.2.4: Podpora integrovaného záchranného systému, zvýšení připravenosti k řešení a 

řízení rizik a katastrof

Priorita 3.3: Atraktivita města pro život 

 Opatření 3.3.1: Rozvoj bydlení

 Opatření 3.3.2: Zlepšení kvality a vybavenosti veřejných prostranství, včetně přilehlých budov

 Opatření 3.3.3: Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času

 Opatření 3.3.4: Podpora nabídky kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit na 

území města, spolková činnost a občanské iniciativy

 Opatření 3.3.5: Efektivní a otevřená veřejná správa

Koncepce byla zpracována v průběhu let 2013-2014. Ačkoli je koncepce koncipována primárně na 

období do roku 2020, lze očekávat, že v případě některých témat bude jeho působnost přesahovat do 

dalších let. Dopady opatření, která budou realizována v rámci strategie, mohou rovněž zasáhnout do 

plánovacího období po roce 2020. 
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3.1 IDENTIFIKACE DOTČENÝCH LOKALIT

Na území města se nachází evropsky významná lokalita Bečva – Žebračka. V střední vzdálenosti od 

zájmového území města Přerov se dále nachází také další evropsky významné lokality EVL Morava –

Chropyňský luh (cca 1 km), EVL Království (6 km), EVL U Strejčkova lomu (5 km), EVL U Bílých 

hlín (5 km), EVL Dolní a Prostřední Svrčov (5 km), EVL Veselíčko (5 km), EVL Lesy u Bezuchova 

(4 km) a EVL Přestavlcký les (2,5 km). Vzdálenosti jsou uváděny od hranice obce Přerov a okraje 

dané EVL. U většiny z těchto zmíněných EVL nacházejících se mimo území města Přerova se nedá 

předpokládat ovlivnění koncepcí, pouze v případě EVL Morava – Chropyňský luh nelze ovlivnění 

vyloučit a proto je i tato EVL, ačkoliv leží mimo území města Přerov, v rámci hodnocení sledována. 

Informace o zbývajících výše uvedených EVL nejsou podrobněji rozepisovány. 

3.2 ZÁKLADNÍ POPIS DOTČENÝCH LOKALIT

Níže jsou uvedeny základní informace o jednotlivých potenciálně dotčených lokalitách.

3.2.1 EVL Bečva - Žebračka

Název EVL Bečva - Žebračka Rozloha 288,7 ha

Kód lokality CZ0714082 Nadmořská 

výška

210 - 250 m n. m.

Předměty ochrany 

– biotopy dle 

Katalogu biotopů

L3.3B Západo-

karpatské dubohabřiny,

L2.3 – tvrdé luhy 

nížinných řek

Předměty 

ochrany - druhy

hrouzek Kesslerův (Gobio kesslerii), 

kuňka ohnivá (Bombina bombina) a 

velevrub tupý (Unio crassus)

Katastrální území Přerov, Popovice u Přerova, Lýsky (pouze k. ú. na území města Přerov)

EVL o rozloze 288 ha představuje tok řeky Bečvy od Hranic na Moravě po severovýchodní okraj 

Přerova se zachovalými komplexy převážně lužních lesů v nivě řeky Bečvy, několik kilometrů dlouhý 

náhon Strhanec mezi Osekem nad Bečvou a Přerovem a NPR Žebračka. Řeka Bečva tvoří část jižní 

hranice území. Území leží na údolní terase řeky Bečvy, tvořené štěrkopísky pleistocénního až 

holocenního stáří, které jsou překryty povodňovými hlínami, místy i sprašovými. Území je ovlivněné 

3. ÚDAJE O EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH 

A PTAČÍCH OBLASTECH
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řekou Bečvou, která je z velké části ovlivněna člověkem a často výrazně zahloubená. Místy (zejména 

v NPR Žebračka) je vytvořena soustava suchých, původně průtočných říčních koryt. 

Předmětem ochrany jsou dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (dle katalogu biotopů na území 

města L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny) a smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), 

jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo 

j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion 

minoris) (dle katalogu biotopů L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty a 

L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty).

Mezi druhové předměty ochrany patří hrouzek Kesslerův (Gobio kesslerii), kuňka ohnivá (Bombina 

bombina) a velevrub tupý (Unio crassus). 

Důležitou částí EVL je pomaleji tekoucí a zabahněný náhon Strhanec, který je umělým tokem s 

vyrovnaným průtokem vody a výskytem velevruba tupého (Unio crassus). Na lokalitě se nachází také 

široké spektrum tůňových biotopů - dočasné i trvalé, často se společenstvy vzácných vodních 

živočichů (bezobratlí, obojživelníci).

Důležitou část EVL tvoří vodní tok Bečvy. Řeka Bečva představuje v minulosti upravený, 

vodohospodářsky významný vodní tok (vodohospodářská úprava koryta řeky, směrová i spádová, 

proběhla v letech 1870-1930), místy s projevy samovolného zpřírodňování koryta. V důsledku 

vodohospodářských úprav došlo v minulosti k zaklesnutí vodního toku ve vlastních štěrkových 

náplavech a tím i k poklesu hladiny mělké podzemní vody v navazující říční nivě a zhoršení 

přístupnosti půdní vody pro vegetaci. Významná je míra manipulace s průtoky vody na jezu u Oseku 

n. B. (rozdělování průtoků řeky Bečvy na jezu v Oseku n. B. mezi toky Bečvu a Strhanec). Tento jez 

má schválený manipulační řád z roku 2009 a je mimo působnost předkládané koncepce. Tyto uvedené 

informace se týkají především úseku řeky Bečvy nad jezem v Oseku, kde se odděluje náhon Strhanec. 

V rámci samotného města Přerova řeka Bečva do dané EVL nezasahuje, pouze s ní okrajově sousedí. 

Její tok je zde významně člověkem ovlivněný a regulovaný – viz obrázek.
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Obr. č. 1: Tok řeky Bečvy v Přerově v sousedství EVL

Obecně pro celou EVL platí, že negativní vliv na celou lokalitu může mít z hlediska ochrany přírody 

regulace řeky Bečvy (Pozn.: města Přerova se přímo netýká). Odvodnění má za následek absenci 

přirozených pravidelných povodní a pokles hladiny podzemní vody. Celkové narušení vodního režimu 

včetně znečištění vody klíčově ovlivňují zhoršený stav lužních lesů. Je žádoucí zajistit vhodný 

hydrologický režim lokality umožňující existenci lužních porostů (zejména ve vztahu k vodnímu toku 

Strhanci a manipulaci s vodními průtoky). Rizikem je výsadba stanovištně nevhodných porostů a 

šíření invazních druhů rostlin.

Území může pomoci revitalizace řeky Bečvy, zvýšení hodnoty minimálního zůstatkového průtoku v 

Bečvě pod oseckým jezem alespoň na úroveň Q355 za současného zachování asanačního průtoku ve 

Strhanci. 

Pro ochranu hrouzka Kesslerova a velevruba tupého, stejně jako pro zajištění podmínek pro existenci 

biotopu lužních lesů je nutné zajistit vhodné podmínky ve vodních tocích Bečvě a Strhanci a jejich 

okolí. V co největší míře by měl být zajištěn přírodě blízký charakter toku Bečvy a její nejbližší nivy a 

toku Strhance. Je vhodné umožnit a případně i pomocí vhodných opatření usnadnit renaturalizaci 

předmětných úseků vodních toků, zejména Bečvy (umožnění větší diverzifikace koryta řeky, na 

vhodných místech ponechání toku samovolnému vývoji či provedení vhodných opatření usnadňující 

obnovení původních přírodních podmínek.
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3.2.1.1 Základní popis předmětů ochrany

3.2.1.1.1 Stanoviště

Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. 

minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek 

atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Dle Katalogu biotopů v území biotop L2.3 – tvrdé luhy nížinných řek. Stav předmětu ochrany je 

dobrý. Celková rozloha v EVl činí 181,4 ha (62,8 % plochy EVL). Dlouhodobým cílem je zachování 

stávající rozlohy lužních lesů na lokalitě a zlepšení jejich druhové, věkové a prostorové skladby. 

Jedním ze základních předpokladů je také zajištění vhodného hydrologického režimu lokality.

Porosty bývají pravidelně nebo alespoň občas zaplavované, hladina podzemní vody je během roku 

rozkolísaná. Pro ochranu stanovišť tvrdého luhu je důležité hlavně udržení, případně obnova vodního 

režimu, nezbytného pro zachování příznivého stavu těchto lesů.

Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Dle Katalogu biotopů v území biotop L3.3B - Západo-karpatské dubohabřiny s rozlohou 38,7 ha (13,4 

% plochy území). Stav předmětu ochrany je dobrý, dlouhodobým cílem je zachování stávající rozlohy 

dubohabřin na lokalitě a zlepšení jejich druhové, věkové a prostorové skladby.

3.2.1.1.2 Druhy

Hrouzek Kesslerův (Gobio kesslerii) 

Populace hrouzka Kesslerova je stálá a dobře zachovalá, avšak izolovaná. Lokalita je pro populaci 

tohoto druhu významná. V rámci EVL byl ověřen v hlavním toku Bečvy, výskyt ve Strhanci je možný 

pouze náhodný (náhodnou migrací jezovým objektem na vtoku do Strhance); tento tok neodpovídá

ekologickým nárokům druhu. Cílem ochrany je udržení stálé, prosperující populace hrouzka 

Kesslerova.

Kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

Populace kuňky ohnivé je stálá a zachovalá a ležící uvnitř rozšířeného areálu tohoto druhu. V EVL se 

vyskytuje ve dvou hlavních lokalitách: a) luční enkláva na západním okraji NPR Žebračka, b) staré

odstavené rameno Strhance na Z okraji NPR Žebračka (u areálu firmy EMOS). Cílem je udržení stálé, 

prosperující populace kuňky ohnivé.

Velevrub tupý (Unio crassus)

Populace velevruba tupého je stálá a dobře zachovalá. Populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného
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areálu druhu. V EVL Bečva - Žebračka obývá zejména náhon Strhanec, v posledních letech se 

objevuje i v toku Bečvy (nad jezem Osek). Cílem ochrany je udržení stálé, prosperující populace 

velevruba.

3.2.2 EVL Morava a Chropyňský luh

Název lokality Morava a Chropyňský luh Rozloha 3205 ha

Kód lokality CZ0714085 Nadmořská 

výška

185 - 210 m n. m.

Předměty 

ochrany -

biotopy

V1F Makrofytní vegetace přirozeně 

eutrofních a mezotrofních stojatých 

vod - ostatní porosty, M7 Bylinné 

lemy nížinných řek a T1.6 Vlhká 

tužebníková lada, T1.1 Mezofilní 

ovsíkové louky, L2.4 Měkké luhy 

nížinných řek a L2.3 Tvrdé luhy 

nížinných řek.

Předměty 

ochrany -

druhy

bobr evropský (Castor fiber), 

čolek velký (Triturus cristatus), 

hrouzek Kesslerův (Gobio 

kesslerii), modrásek bahenní 

(Maculinea nausithous), 

ohniváček černočerný (Lycaena 

dispar)

K. ú.: Mimo území města Přerov

Plošně rozsáhlá lokalita leží západně od města Přerov, rozkládá se podél řeky Moravy a dále k ní 

náleží vodní plochy a plochy lužních lesů okolo a v blízkosti řeky Bečvy. Bečva ústí do Moravy cca 7 

km poté, co opustí město Přerov.

EVL představuje přírodní komplex zahrnující větší lesní porosty tvrdých luhů v nivě dolního toku 

Morávky s mokřadními biotopy při soutoku Moravy, Morávky a Malé Bečvy v mozaice s 

vlhkomilnými společenstvy vázanými na vodní toky či na deprese se stagnující podzemní vodou.

Před regulací toků a rozsáhlými melioračními úpravami, které vedly k celkovému narušení vodního 

režimu krajiny, na lokalitě jednoznačně dominovala vlhčí společenstva. Aktuální lesní porosty byly 

vesměs vysazeny uměle, avšak velká část starších porostů byla vhodnými pěstebními zásahy 

nasměrována k přírodě blízkému stavu. Tyto porosty jsou výrazně různověké, velmi dobře je vyvinuta 

patrovitost. Louky jsou v důsledku absence pravidelných povodní, poklesu spodní hladiny, 

nedostatečného kosení a někdy též přehnojování silně ochuzeny. 

Po stránce zoologické je území velmi cenné. Mezi předměty ochrany zde patří bobr evropský (Castor 

fiber), čolek velký (Triturus cristatus), hrouzek Kesslerův (Gobio kesslerii), modrásek bahenní 

(Maculinea nausithous) a ohniváček černočerný (Lycaena dispar). Z hlediska biotopů se zde nacházejí 

tyto předměty ochrany - V1F - makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, 

M7 - bylinné lemy nížinných řek, T1.6 - vlhká tužebníková lada, T1.1 - mezofilní ovsíkové louky, 

L2.4 - měkké luhy nížinných řek a L2.3 - tvrdé luhy nížinných řek.
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Vymezení těchto dvou EVL v rámci města Přerova je vymezeno na mapové přehledce.

Obr. č. 2: Město Přerov a soustava Natura 2000
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4.1 ZHODNOCENÍ ÚPLNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ

Naturové hodnocení předložené koncepce bylo prováděno metodou ex ante (tedy v průběhu

zpracování samotné koncepce). Podklady dodané zadavatelem v podobě celé Strategie jsou dostatečné 

pro provedení hodnocení. Dále byly použity informace týkající se soustavy Natura 2000 ze stránek 

www.natura2000.cz a pro EVL Bečva – Žebračka byly dále využity informace ze souhrnu 

doporučených opatření. V rámci přípravy strategického plánu bylo prováděno také terénní šetření. 

Vzhledem k tomu, že část opatření je spíše systémových a nemají fyzický průmět do území a ani u 

opatření s průmětem v území neznáme často jejich konkrétní podobu (především lokalizaci apod.), 

není v některých případech možné provést hodnocení dostatečně podrobně pro konkrétní předměty 

ochrany. Z tohoto důvodu je u některých z těchto opatření a jejich naplňováními konkrétními projekty 

nutné doporučit provedení hodnocení dle § 45i ZOPK na úrovni realizace konkrétních záměrů.

4.2 HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA SOUSTAVU NATURA 2000

4.2.1 Způsob hodnocení

Předložená koncepce obsahuje vysoké množství záměrů - opatření, které jsou rozděleny do sedmi

dílčích priorit. V rámci hodnocení jsou nejprve tabulkově hodnocena navržená opatření po 

jednotlivých prioritách. Koncepce je hodnocena do úrovně opatření, v rámci posouzení byly dále 

zohledněny také navazující uvedené projekty, jejichž výčet však není konečný a může se vyvíjet. 

U těch opatření, kde byl identifikován možný negativní vliv na soustavu Natura 2000, jsou uvedeny a 

vyhodnoceny také podrobnější informace o konkrétnějších potenciálních vlivech. 

Hodnocení je provedeno na škále od -2 do +2, tak, jak uvádí Metodika MŽP pro hodnocení 

významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů:

Hodnota Termín Popis

-2 Významný

negativní

vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK - Vylučuje schválení koncepce 

obsahující takto vyhodnocené úkoly (záměry) (resp. koncepci je možné 

schválit pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) 

Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její 

podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo 

druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

4. HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVL A PO
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Hodnota Termín Popis

Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla 

možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu, záměru, opatření atd.).

-1 Mírně

negativní

vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv - nevylučuje schválení koncepce. 

Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo 

do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej dále snížit navrženými 

zmírňujícími opatřeními. 

0 Nulový vliv Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný prokazatelný vliv.

+1 Mírně pozitivní

vliv

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu 

nebo do přirozeného vývoje druhu.

+2 Významný 

pozitivní

vliv

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do 

biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

? Vliv nelze

hodnotit

Díky obecnosti zadání koncepce (nebo jednotlivých úkolů) není možné 

hodnotit její vlivy. 

K hodnocení je doplněn souhrnný doprovodný komentář. V případě, že byl identifikován negativní 

vliv (tj. -1, -2), je daný záměr podrobněji hodnocen.  
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4.2.2 Priorita 1.1 – Podpora podnikání

Opatření Hodnocení Komentář

Priorita 1.1 Podpora podnikání

1.1.1: Příprava vhodných investičních 

ploch k podnikatelským aktivitám

0/? Plochy pro podnikání jsou řešeny v rámci územního 

plánu, který byl posouzen také z hlediska vlivů na 

soustavu Natura 2000. Významné negativní vlivy 

nebyly identifikovány. Konkrétní vlivy budou řešitelné 

na úrovni konkrétního záměru, kde je možné posouzení 

dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

1.1.2: Poskytování informačních a 

poradenských služeb pro rozvoj 

podnikání, podpora partnerství a rozvoj 

spolupráce, podpora podnikatelských 

záměrů

0 Bez územního průmětu - bez vlivu na soustavu Natura 

2000.

1.1.3: Podpora inovační infrastruktury, 

transferu znalostí a technologií

0 Bez územního průmětu - bez vlivu na soustavu Natura 

2000.

Z hlediska soustavy Natura 2000 jsou opatření 1.1.2 a 1.1.3 bez územního průmětu a bez vlivů. 

Potenciální vlivy lze předpokládat u opatření 1.1.1. V případě stávajících ploch pro podnikání a 

brownfields budou vlivy neutrální, pouze nové plochy mohou vliv na soustavu Natura 2000 

přestavovat, a to v závislosti na jejich lokalizaci a typ výroby. Plochy pro podnikání jsou řešeny v 

rámci územního plánu, který byl posouzen také z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000. Nebylo 

zjištěno žádné negativní ovlivnění. Konkrétní vlivy budou řešitelné na úrovni konkrétního záměru, kde 

je možné posouzení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.



Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020

18

4.2.3 Priorita 1.2 – Rozvoj cestovního ruchu

Opatření Hodnocení Komentář

Priorita 1.2 Rozvoj cestovního ruchu

1.2.1: Vznik nových zážitkových 

atraktivit, rozvoj a zatraktivnění 

stávajících turistických cílů a produktů 

cestovního ruchu

0/? EVL Bečva -Žebračka je využívána v současné době i 

pro rekreační účely (např. naučná stezka a turistická 

trasa). Vzhledem k předmětům ochrany, které jsou 

vázány především na vodní ekosystémy, se negativní 

vlivy předpokládat nedají. Avšak při rozvoji cestovního 

ruchu je nutno respektovat požadavky ochrany soustavy 

Natura 2000.  

1.2.2: Péče o historické dědictví města a 

jeho využití pro potřeby cestovního 

ruchu

0 Opatření zaměřeno mimo soustavu Natura 2000 

především do stávající zástavby města.

1.2.3: Budování značky, marketingové 

aktivity a propagace města jako 

turistické destinace

0 Bez přímého územního průmětu - žádný negativní vliv 

nelze předpokládat.

1.2.4: Rozvoj zázemí a infrastruktury pro 

kongresovou a incentivní turistiku, 

zvyšování standardu a komfortu 

ubytovacích a stravovacích služeb

0 Jedná se především o rozvoj a doplnění stávajících 

kapacit, které jsou lokalizovány především do stávající 

zástavby. Negativní vlivy nelze předpokládat.

1.2.5: Rozvoj a obnova infrastruktury 

pro aktivní formy cestovního ruchu

0/? Míra vlivů se bude odbíjet od lokalizace aktivit, což 

však nelze na této úrovni vyhodnotit. Při zaměření na 

cyklistickou a pěší dopravu nelze významnější negativní 

vlivy předpokládat, neboť nedojde ke změnám vodního 

režimu v krajině. Potenciální vliv může mít vodní 

turistika - v případě lokalizace na řeku Bečvu budou 

vzhledem k jejímu významně ovlivněnému charakteru 

minimální.

Část opatření je bez územního průmětu nebo lokalizována ve vazbě na stávající zástavbu nebo 

stávající sportovní a volnočasové areály. Vlivy na soustavu Natura 2000 u nich nelze předpokládat. 

U opatření 1.2.1 a 1.2.5 se případné vlivy odvíjejí od jejich lokalizace, přičemž se dá předpokládat, že 

v převážné většině případů budou umísťovány mimo EVL Bečva – Žebračka. S ohledem na charakter 

opatření nelze významnější negativní vlivy předpokládat, i tak je vždy nutné ochranu lokalit soustavy 

Natura 2000 respektovat. 
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4.2.4 Priorita 2.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury

Opatření Hodnocení Komentář

Priorita 2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

2.1.1: Zajistit kvalitní, bezpečné a 

kapacitní dopravní napojení města 

na transevropskou dopravní síť

0 Dopravní opatření jsou řešena v rámci územního plánu, 

který byl posouzen také z hlediska vlivů na soustavu 

Natura 2000. Žádné významnější dopravní záměry 

nejsou do lokalit soustavy Natura 2000 směřovány a 

významné negativní vlivy nebyly identifikovány. 

Konkrétní vlivy budou řešitelné na úrovni konkrétního 

záměru, kde je možné posouzení dle § 45i zákona o 

ochraně přírody a krajiny.

2.1.2: Zlepšit dopravní prostupnost města 

pro všechny druhy dopravy na páteřní 

síti, zvýšit bezpečnost silničního 

provozu, zklidňovat dopravu na ostatní 

síti, řešit dopravu v klidu

0 Dopravní opatření jsou řešena v rámci územního plánu, 

který byl posouzen také z hlediska vlivů na soustavu 

Natura 2000 a žádné významnější negativní vlivy 

nebyly identifikovány. Negativní vlivy na soustavu 

Natura 2000 nelze předpokládat.

2.1.3: Rozvoj kombinované dopravy 0 Opatření směřováno mimo území soustavy Natura 2000 

ve vazbě na stávající dopravní tahy a významnější 

negativní ovlivnění nelze předpokládat.

2.1.4: Podpora bezmotorové dopravy 0 V rámci soustavy EVL Bečva - Žebračka není aktuálně 

žádná cyklistická stezka vedena. Při případném návrhu 

nových tras je nutno je lokalizovat na již stávající 

komunikace. Významnější vlivy na předměty ochrany a 

negativní ovlivnění vodního režimu nelze předpokládat.

2.1.5: Rozvoj veřejné hromadné dopravy 

a dopravní obslužnosti

0 Opatření rozvíjí stávající systém MHD a veřejné 

dopravy. Negativní zásahy a vlivy na soustavu Natura 

2000 nelze předpokládat.

Priorita předpokládá realizaci řady významnějších dopravních opatření. Nová dopravní opatření a 

jejich lokalizace je řešena v rámci územního plánu, který byl posouzen z hlediska vlivů na soustavu 

Natura 2000 a negativní vlivy nebyly identifikovány. Hlavní plánované dopravní stavby (obchvat D1 

apod.) jsou lokalizovány mimo území soustavy Natura 2000. 

Přesnější vyhodnocení vlivů je možno provést až na úrovni konkrétních záměrů, kdy – pokud orgán 

ochrany přírody nevyloučí významný vliv na soustavu Natura 2000 – budou posuzovány dle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů v rámci procesu 

EIA. 
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4.2.5 Priorita 2.2 – Rozvoj environmentální a technické infrastruktury

Opatření Hodnocení Komentář

Priorita 2.2 Rozvoj environmentální a technické infrastruktury

2.2.1: Realizace protipovodňových 

opatření na území města

? Tok řeky Bečvy na území města je silně regulovaný a 

s územím EVL Bečva – Žebračka pouze úzce sousedí. 

Stav lokality na území Přerova je mnohem více závislý 

na manipulaci s náhonem Strhanec. 

U případně prováděných úprav na toku na území města 

může dojít k částečnému ovlivnění EVL Bečva -

Žebračka a nepřímo EVL Morava - Chropyňský luh. 

Významnější vlivy se s ohledem na výše uvedené 

skutečnosti nedají předpokládat, konkrétněji je v této 

fázi nelze vyhodnotit a před realizací záměrů je nutno 

provést také posouzení jejich konkrétních vlivů na 

soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny (jako součást procesu EIA).

2.2.2: Budování a modernizace technické 

infrastruktury, úspory energie a zajištění 

čistoty města

0/1 Opatření je směřováno na stávající objekty technické 

sítě. Významnější negativní vlivy na soustavu Natura 

2000 nelze předpokládat, naopak opatření směřuje k 

efektivnějšímu čištění odpadních vod, což může mít 

mírný pozitivní dopad na evropsky významné lokality 

ve městě a případně níže po toku řeky Bečvy.

2.2.3: Zlepšování systému nakládání s 

odpady

0/? V rámci opatření bude rozvíjen stávající systém 

nakládání s odpady, přičemž nelze předpokládat žádné 

negativní vlivy na soustavu Natura 2000. V případě 

potenciální realizace záměru ZEVO (k otázce výstavby 

ZEVO bude nejprve vyhlášeno referendum, kterému 

bude předcházet informování a odborná veřejná 

diskuze) se konkrétní vlivy budou odvíjet od 

technického způsobu realizace a nelze je v této fázi 

vyhodnotit. Bude případně řešeno v dalších fázích 

realizace projektu.

2.2.4: Ochrana a výsadby zeleně ve 

městě a v okolní krajině

0 Negativní ovlivnění soustavy Natura je vyloučeno, 

nedají se předpokládat ani významnější pozitivní 

dopady.

2.2.5: Rozvoj environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty

1 Rozvoj environmentální výchovy může nepřímo přispět 

k lepší ochraně přírodních hodnot v území a současně 

soustavy Natura 2000.

Priorita směřuje ke zlepšení současného stavu životního prostředí na území města. 



Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020

21

V případě opatření 2.2.1 se jedná o protipovodňová opatření. Tok řeky Bečvy na území města je silně 

regulovaný a s územím EVL Bečva – Žebračka pouze úzce sousedí.  Významnější vlivy realizace opatření na 

území města Přerova se s ohledem na výše uvedené skutečnosti nedají předpokládat, konkrétněji je v této fázi 

nelze vyhodnotit a před realizací záměrů je nutno provést také posouzení jejich konkrétních vlivů na soustavu 

Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (jako součást procesu EIA).

U patření 2.2.2 je možno předpokládat neutrální až mírně pozitivní vlivy vlivem zlepšeného čištění 

odpadních vod. U dalších dvou opatření také nebyly identifikovány žádné konkrétní významnější 

vlivy na soustavu Natura 2000, případně se budou odvíjet od jejich lokalizace. Opatření směřující 

k rozvoji environmentální výchovy lze hodnotit pozitivně.

4.2.6 Priorita 3.1 – Rozvoj lidských zdrojů

Opatření Hodnocení Komentář

Priorita 3.1 Rozvoj lidských zdrojů

3.1.1: Rozvoj kvalitní a kapacitně 

dostačující sítě vzdělávacích institucí 

na území města

0 Bez územního průmětu a vlivu na soustavu Natura 

2000.

3.1.2: Podpora souladu nabídky a 

poptávky na trhu práce

0 Bez územního průmětu a vlivu na soustavu Natura 

2000.

3.1.3: Podpora zaměstnanosti a tvorby 

nových pracovních míst se zaměřením na 

rizikové skupiny na trhu práce

0 Bez územního průmětu a vlivu na soustavu Natura 

2000.

Všechna opatření v rámci uvedené priority jsou bez územního průmětu a vlivu na soustavu Natura 

2000.

4.2.7 Priorita 3.2 – Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel

Opatření Hodnocení Komentář

Priorita 3.2 Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel

3.2.1: Rozšíření kapacity, zvyšování 

kvality a dostupnosti sociálních služeb 

vedoucí k sociální inkluzi

0 Bez územního průmětu a vlivu na soustavu Natura 

2000.

3.2.2: Rozvoj infrastruktury pro 

poskytování zdravotnických služeb a 

péče o zdraví

0 Ve vazbě na stávající zařízení a bez vlivu na soustavu 

Natura 2000.

3.2.3: Prevence kriminality a sociálně 

patologických jevů, zvýšení bezpečnosti 

0 Bez významnějšího územního průmětu a vlivu na 

soustavu Natura 2000.
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obyvatel města

3.2.4: Podpora integrovaného 

záchranného systému, zvýšení 

připravenosti k řešení a řízení rizik a 

katastrof

0 Bez územního průmětu a přímého vlivu na soustavu 

Natura 2000.

Všechna opatření v rámci uvedené priority jsou bez územního průmětu, případně mají vazbu na 

stávající zařízení. Vlivy na soustavu Natura 2000 nelze předpokládat.

4.2.8 Priorita 3.3 – Atraktivita města pro život

Opatření Hodnocení Komentář

Priorita 3.3 Atraktivita města pro život

3.3.1: Rozvoj bydlení 0 Plochy pro bydlení jsou řešeny v rámci územního plánu, 

který byl posouzen také z hlediska vlivů na soustavu 

Natura 2000. Negativní vlivy nebyly identifikovány a 

nedají se předpokládat.

3.3.2: Zlepšení kvality a vybavenosti 

veřejných prostranství, včetně přilehlých 

budov

0 Opatření je směřováno do stávající zástavby, vlivy na 

soustavu Natura 2000 nelze předpokládat.

3.3.3: Rozvoj infrastruktury pro trávení 

volného času

0 Opatření je směřováno především ve vazbě na stávající 

sportovní a volnočasové areály. Konkrétní projekty 

musí být v souladu s územním plánem města. 

Významnější negativní vlivy nelze předpokládat.

3.3.4: Podpora nabídky kulturních, 

sportovních a dalších volnočasových 

aktivit na území města, spolková činnost 

a občanské iniciativy

0 Opatření bez významnějšího územního průmětu, vlivy 

budou z hlediska soustavy Natura 2000 neutrální.

3.3.5: Efektivní a otevřená veřejná 

správa

0 Bez významnějšího územního průmětu a vlivu na 

soustavu Natura 2000.

Navržená opatření 3.3.4 a 3.3.5 jsou bez územního průmětu a především systémového charakteru a 

žádné vlivy na soustavu Natura u nich nelze předpokládat. Opatření 3.3.2 a 3.3.3 jsou směřovány také 

především do stávající zástavby nebo ve vazbě na stávající sportovní a volnočasové areály. Zde také 

nelze významnější negativní vlivy na soustavu Natura 2000 předpokládat.

V případě opatření 3.3.1 se jedná o rozvoj bydlení, ať už ve stávajících objektech nebo na stávajících 

plochách, tak i nového. Nové plochy pro bydlení jsou řešeny v rámci územního plánu a nejsou 
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lokalizovány do nebo přímé blízkosti EVL Bečva – Žebračka. Významnější negativní vlivy tedy nelze 

předpokládat. 

4.3 POSOUZENÍ VLIVŮ KUMULATIVNÍCH A SYNERGICKÝCH

V rámci provedeného posouzení nebyly identifikovány žádné pozitivní ani negativní synergické ani 

kumulativní vlivy na soustavu Natura 2000. 

4.4 ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT A DOPORUČENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ 

NA SOUSTAVU NATURA 2000

Koncepce je předložena jako jednovariantní. Vzhledem k jejímu charakteru je v rámci její realizace 

možno variantně řešit řadu konkrétních projektů z koncepce vycházejících a naplňujících uvedená 

opatření, které však není možné v této fázi podrobněji vyhodnotit.

Dle výše uvedeného hodnocení nelze předpokládat, že realizací koncepce dojde k negativnímu 

ovlivnění soustavy Natura 2000. V rámci hodnocení bylo identifikováno několik opatření, které 

mohou potenciálně mít vliv (pozitivní i negativní) na soustavu Natura 2000 – např. dopravní stavby, 

rozvoj podnikatelských ploch, protipovodňová opatření, dořešení systému čištění odpadních vod, 

rozvoj environmentální výchovy apod. Konkrétní míra těchto vlivů však není identifikovatelná, neboť 

bude záviset na konkrétní lokalizaci a způsobu realizace daných opatření a projektů z nich 

vycházejících. Na základě posouzení i tak můžeme předpokládat, že tyto potenciální vlivy, na které 

bylo upozorněno, budou minimální, případně budou vyřešeny v rámci standardního procesu tvorby 

územního plánu a jeho posouzení z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 nebo na úrovni posouzení 

konkrétního záměru dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

U budoucích záměrů, kdy nebude stanoviskem orgánu ochrany přírody vyloučen možný významný 

vliv na soustavu Natura 2000, budou dané záměry předmětem samostatného posouzení dle § 45i 

zákona o ochraně přírody a krajiny.
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Předmětem hodnocení byla koncepce „Strategický plán územního a ekonomického rozvoje 

statutárního města Přerova pro období 2014–2020“. Tato koncepce obsahuje 7 hlavních priorit, které 

jsou rozpracovány do dílčích opatření. 

Hodnocena byla tedy všechna opatření a při hodnocení těchto opatření byly zohledňovány také 

projekty uvedené v zásobníku projektů. U řady některých záměrů, které jsou organizačního charakteru 

a nemají žádný hmotný územní průmět, budou vlivy na celistvost lokalit soustavy Natura 2000

neutrální, respektive žádné.

U některých opatření nelze vyloučit potenciální vliv na soustavu Natura 2000. Může se jednat o 

podporu podnikání, opatření směřující k rozvoji cestovního ruchu a rekreace, dopravní opatření, 

rozvoj environmentální infrastruktury apod. Konkrétní míra a působení (pozitivní/negativní) těchto 

vlivů není jednoznačně identifikovatelná, ale na základě posouzení můžeme předpokládat, že i tyto 

potenciální vlivy, na které bylo upozorněno, budou minimální, případně budou vyřešeny v rámci 

standardního procesu tvorby územního plánu a jeho posouzení z hlediska vlivů na soustavu Natura 

2000 nebo na úrovni posouzení konkrétního záměru dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Toto 

však bude řešeno v navazujících řízeních nebo na úrovni územního plánování.

Na základě výše uvedených skutečností lze jednoznačně konstatovat, že:

předložená koncepce ani jednotlivé opatření v ní uvedené nebude mít významně negativní vliv 

na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v rámci 

soustavy Natura 2000.      

Pro předcházení a zmírnění potenciálně negativních vlivů je nutno dodržovat následující:

 U budoucích záměrů, kdy nebude stanoviskem orgánu ochrany přírody vyloučen možný 

významný vliv na soustavu Natura 2000, posoudit dané záměry v rámci samostatného 

posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 Při lokalizaci rozvojových záměrů respektovat podmínky ochrany předmětů ochrany a 

celistvost lokalit soustavy Natura 2000, tj. konkrétně EVL Bečva – Žebračka a 

v odůvodněných případech také EVL Morava – Chropyňský luh.  

 Při realizaci protipovodňových opatření v rámci toku řeky Bečvy zohledňovat požadavky 

ochrany EVL Bečva – Žebračka, minimalizovat negativní zásahy do stanovišť předmětů

ochrany vázaných na vodní tok a preferovat dle možností přírodě bližší způsoby úprav 

vodních toků.
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